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ARTSRÅDETS NYHEDSBREV

VELKOMMEN TIL OG TILBAGE
KOMMENDE VIGTIGE
DATOER/ARRANGEMENTER:

Kære Artsstuderende, ny som gammel.

Artsrådsmøde d. 29. sep
Her skal vi tale trivsel under
Corona for studerende og hvilke
tiltag fakultet og universitet kan
tage for at imødekomme det.
Derudover skal vi har valgt vores
Akademiskrådskandidater og
indsupplerer til
Forretningsudvalget.

Efter et hårdt semester i foråret præget af Corona, ville jeg
ønske at vi kunne sige velkommen til eller tilbage til det Arts
vi kender. Hvor Nobel er fyldt med læring og kaffepauser i
alle kroge, hvor Kasernen emmer af kreativ udfoldelse, hvor
Katrinebjerg udfordrer grænserne for hvad humanistiske fag
kan, hvor Emdrup løfter Arts ånd i København og, hvor
Moesgaards orange gange favner alle tænkelige vilde tanker,
om de gemmer sig i muld eller blandt mennesker. (Ikke at
benægte at ovenstående kan udfolde sig på alle fem campi).

https://www.facebook.com/even
ts/1084780528591215
Artsrådsmøde d. 29 okt
Det skal handle om
universitetsvalget 2020.
Artsrådsmøde d. 24 nov
Tema TBA - men det skal nok
blive spændende.

En hverdag i Coronaland - hvad med det sociale?
Nu har hverdagen efterhånden indfundet sig, med mere
eller mindre fysisk tilstedeværelse, og det er dejligt at se, der
er liv i bygningerne igen. Vi er i samarbejde med
Studenterrådet ved at forhandle på forskellige niveauer,
hvilket slags socialt liv vi kan vende tilbage til på universitetet.
Det kommer som altid til at handle om, hvor gode vi er til at
passe på hinanden. Danmarks Største Fredagsbar og
Idrætsdag er blevet aflyst, men det er ikke ensbetydende
med at fredagsbaren skal være helt aflyst. De større
arrangementer må vi nok erkende ikke kommer tilbage
foreløbende, men med de rigtige foranstaltninger, kan vi
have vores sociale rammer. Hvordan og hvis den lokale
fredagsbar og sociale forening skal op køre igen i det her
semester, kommer an på de lokale kræfter, og hvad der vil
fungere bedst for jeres lokale studiemiljø.

Artsrådets Ordbog
GØR EN FORSKEL I DIT LOKALE MILJØ
En anden ting som vi har set komme frem i lyset af Corona,
er hvor vigtig studenterinddragelsen og repræsentationen
er på universitetet. Vi har nogle virkelig dygtige
repræsentanter i de lokale udvalg og nævn, og det er her,
hvor man virkelig kan ændre på de ting der betyder noget i
hverdagen. Hvis du i løbet af sidste semester har gået og
tænkt over, hvorfor en ting er blevet besluttet, eller du ville
ønske at kunne bringe noget på dagsordenen, så er det nu
du skal støtte op om dit fagråd - for det er faktisk dem der
har fingeren på pulsen. De taler med jeres afdelingsleder,
sender repræsentanter til instituttets Studienævn, og
repræsenterer jer hos os i Artsrådet. Hvis der er en ting vi
har lært, som jeres studenterrepræsentanter, er at, jo flere
vi er til at få maskinen til at køre, jo bedre kan vi
repræsenterer jer!
Vi ønsker jer alle en rigtig god semester start på og campus
og zoom!
Mange hilsner
Forretningsudvalget for Artsrådet

© Sarah Valentin

Vi ved godt, at vi smider om
med ord, der ikke altid bliver
brugt
i
hverdagen
for
studerende. Derfor har vi en
lille ordbog, for hvad de
forskellige termer betyder.
Akademiskrådskandidat er
en studerende der stiller op til
det Akademiskeråd og skal
vælges til universitetsvalget.
Det Akademiskeråd rådgiver
dekanen om faktultetes inden
for forskning, undervisning og
budget.
Forretningsudvalget er de
op til 7 Artsstuderende, som
sørger for den daglige drift af
Artsrådet. De har ansvaret for
at sørge for kommunikationen i
mellem fagrådene på Arts og
Fagrådene og og relevante
udvalg
og
råd
Fx
Akademiskråd.

